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РЕШЕНИЕ

№ .. . . $  f.4. .......2014г.
за прекратяване на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 

осма „а” от Закона за обществените поръчки

С Публична покана, изх. № УД-02-17-760/18.08.2014г. е обявена процедура за 
възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осма „а“ от ЗОП с 
предмет „Организиране и провеждане на надграждащо обучение по ключови 
компетенции“ по проект № М13-22-14/25.07.2014 г. „Разширяване на капацитета на 
служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и 
бизнеса” с уникален код в РОП 9032812.

В Техническата спецификация е заложено изискване „*Осигуряване кафе-паузи 
и кетъринг за участниците в изнесените обучения, включващо:

- 12 кафе-паузи -  чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки;
- кетъринг за 12 дни, включващ 8 закуски, 16 обяда и 8 вечери.“
Допусната е техническа грешка при определяне броя на обядите.
Предвид гореизложеното, следва да се прекрати обявената с Публична покана, 

изх. № УД-02-17-760/18.08.2014 г. процедура с предмет „Организиране и провеждане на 
надграждащо обучение по ключови компетенции“ по проект № М13-22-14/25.07.2014 г. 
„Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено 
предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” с уникален код в РОП 9032812.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) и чл. 38, т. 5 и чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) поради установени нарушения при откриването и провеждането на 
процедура, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени първоначално 
обявените условия и необходимостта от промяна на първоначално обявените условия 
(чл. 1016, ал. 5 от ЗОП)

ПРЕКРАТЯВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на 

глава осма „а” от ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на надграждащо 
обучение по ключови компетенции“ по проект № M l 3-22-14/25.07.2014 г. 
„Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено 
предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, обявена с Публична покана, изх. № 
УД-02-17-760/18.08.2014г. с уникален код в РОП 9032812.

На основание чл. 39, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в 3-дневен 
срок до всички участници.
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